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استنكار واسع من قبل أهالي مجندي جيش التحرير الفلسطيني لزج "
 "أبنائهم في معارك النظام

      

 
 

 استمرار معاناة أهالي مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين بحلب. 

  أعوام ونصف 3فلسطينية ووالدتها منذ األمن السوري يعتقل طفلة. 

  بعد مناشدات متكررة، األمن العام اللبناني يسمح لطالبة فلسطينية سورية بالعودة إلى

 .لبنان

 تكريم طالب دورات القرآن الكريم في مخيمي الحسينية والنيرب. 
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 التطورات آخر

والتجمعات الفلسطينية في سورية تسود حالة سخط وقلق بين الالجئين الفلسطينيين في المخيمات 
وخارجها بعد وقوع ضحايا جدد بين الشباب الفلسطينيين من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني 
في سورية، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا عناصر جيش التحرير الفلسطيني منذ بدء أحداث 

 .الجئا  ( 281)الحرب في سورية إلى 

مجندا  من عناصره ( 21)ة الشهر الجاري، عن قضاء وأعلن جيش التحرير الفلسطيني منذ بداي
في معارك تل صوان بمدينة عدرا في ريف دمشق وقضاء عنصر آخر في جنوب سورية حتى 
اآلن، حيث يشارك جيش التحرير الفلسطيني إلى جانب قوات النظام السوري في المواجهات 

 .الدائرة مع مجموعات المعارضة المسلحة

 
ين والضحايا الفلسطنيين قيادة جيش التحرير الفلسطيني وعلى رأسهم رئيس ويتهم أهالي المجند

راقة دماء الشباب " طارق الخضراء"هيئة أركانه  بزج ِّ أبنائهم في الصراع الدائر في سورية وا 
رسالهم بعيدا  عن المخيمات الفلسطينية وعن حمايتها  .الفلسطيني في معركة ليست معركتهم، وا 

أن الالجئين الفلسطينيين في سوريا ملزمون بالخدمة العسكرية في جيش وتجدر اإلشارة إلى 
التحرير الفلسطيني، ويتعرض كل من تخلف عن االلتحاق به للمالحقة والسجن، مما أجبر العديد 
من الشباب الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية خالل الحرب الدائرة في سورية لتركها والسفر 

في حين انشق العديد من هذا الجيش وانضموا إلى مجموعات المعارضة  إلى البلدان المجاورة،
 .لقتال النظام السوري 
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في غضون ذلك، تستمر معاناة الالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من مخيم حندرات منذ 
يوما  على التوالي حيث هجروا عن منازلهم إثر سيطرة المعارضة السورية المسلحة ( 2111)

واجه أبناء المخيم ظروفا  معيشية قاسية خاصة بعد أن ُطلب منهم إخالء الوحدة على مخيمهم، وي
 .التاسعة التي يقطنون فيها بالمدينة الجامعية في حلب، مما زاد من مأساتهم ومعاناتهم

فيما ال يزال مخيم حندرات والمناطق المجاورة له تتعرض لقصف واشتباكات متقطعة، وسط 
ين واآلخر بين مجموعات المعارضة السورية المسلحة من جهة والجيش اندالع اشتباكات بين الح

النظامي ومجموعة لواء القدس الموالية للجيش السوري من جهة أخرى، حيث يسعى الجيش 
النظامي لفرض سيطرته على المخيم الذي يشكل نقطة استراتيجية بالنسبة له، وتسعى مجموعات 

 .وسجن حلب المركزي المعارضة للتقدم باتجاه بلدة حندرات 

 
" هديل العياثي " إلى ذلك، تواصل أجهزة أمن النظام السوري اعتقال الطفلة الفلسطينية السورية 

، حيث تم 1123عام  \ 3منذ شهر " تغريد عيسات " أعوام ووالدتها  1والتي تبلغ من العمر 
المالصق لمخيم اليرموك، اعتقالهن من حاجز األعالف التابع للنظام السوري في الحجر األسود 

 .ولم ترد عنهن معلومات بعد ذلك ولم ُتعرف ظروف اعتقالهن حتى اللحظة

معتقال  فلسطينيا  ( 2211)في حين يتكتم األمن السوري على مصيرهن إلى جانب أكثر من 
الجئة فلسطينية، فيما تؤكد شهادات مفرج عنهم  51بحسب احصائيات مجموعة العمل، منهم 

ا من الضرب والشبح حتى من سجون  النظام تعرض المعتقلين لشتى أنواع التعذيب بدء 
 .اإلغتصاب
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بالعودة إلى لبنان، وذلك بعد " آية تيسير شحادة"وفي لبنان، سمح األمن العام اللبناني للطالبة 
عالقة عند الحدود اللبنانية " آية"منعها من العودة إلى لبنان حيث تتواجد عائلتها، حيث بقيت 

 .لسورية لعدة أياما

عدة نداءات ومناشدات إلى المنظمات الدولية والمحلية، ومنظمات حقوق " آية"حيث أطلقت 
اإلنسان ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية، للتدخل للسماح لها بالعودة إلى لبنان بعد أن 

 .خرجت منها لتأدية امتحانات الشهادة اإلعدادية في العاصمة سورية دمشق

آية تيسير "رها كانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد نقلت مناشدة الطالبة وبدو 
إلى العديد من الجهات الرسمية واألهلية والحقوقية الفلسطينية واللبنانية، للتدخل لدى " شحادة

 .األمن العام اللبناني للسماح للطالبة بدخول األراضي اللبنانية

 
  لجان عمل أهلي

الخيرية الطالبات المتميزات في ختام دورة تحفيظ القرآن الكريم بمسجد الصحابي  كرمت الهيئة
رام" األشجعي في مخيم الحسينية بريف دمشق، حيث شاركت العشرات من الطالبات " زاهر بن حِّ

كما تم تكريم طالب دورات القرآن الكريم في  ،في الدورة القرآنية بالمخيم بعد عودة األهالي إليه
 .بعض وجهاء المخيمو  اء األقصى في مخيم النيرب بحضور األهاليمسجد شهد

يشار إلى أن أطفال الالجئين الفلسطينيين يعانون من ظروف نفسية صعبة بسبب تواصل 
الصراع في سورية، فيما ال يزال يؤثر بشكل مباشر على تعليمهم، فالصراع السوري حدَّ بشكل 

 .على التعليمكبير من فرص الشباب واألطفال في الحصول 
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 6102/ سبتمبر –أيلول / 9/وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6000)  •

 .1121يوليو 
 .فلسطيني سوري في تركياالجئ  (8000)  •
 .الجئا  فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .1122ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 57)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يوم، والماء لـ ( 2111)كثر من على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أ( 2257)لليوم 
 .ضحية( 285)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 517)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوما  على التوالي( 2131)

مجموعات يوما  بعد سيطرة ( 2111)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 51)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 881)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة استمرار انقطاع جميع الطرقات : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


